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Veiligheidsbrevet Modelvliegsport nieuwe stijl.   

  
  
Geacht bestuur, Geacht lid,  
  
Het heeft toch best wel enige tijd geduurd, maar het nieuwe model voor de 
veiligheidsbrevetten heeft onlangs het licht gezien.  
  
Waarom een nieuw model?  

- De oude voorraad aan blanco brevetten raakte op  
- Het afdelingsbestuur wilde graag een nieuw model brevet met een professionele 

uitstraling van de KNVvL, qua layout afstemmen met brevetten van andere 
afdelingen binnen de KNVvL en een koppeling met de ledenadministratie, zodat nog 
maar van één databestand gebruik gemaakt hoeft te worden.  

Naar ons idee is dat zeer goed gelukt, het ziet er gelikt en professioneel uit, mede dankzij de 
Ledenservice en het KEI.  
  
Op de volgende pagina een voorbeeld van het nieuwe veiligheidsbrevet.  
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Wij zijn ervan overtuigd dat je als modelvlieger zeer goed voor de dag kunt komen als je in 
het bezit bent van zo’n brevet.  
Het KEI, een onafhankelijke stichting voor het afnemen van examens en afgifte van 
brevetten, o.a. voor ballonvaren en of zwevers, verzorgt na betaling van het verschuldigde 
bedrag, de afgifte van de brevetten voor Modelvliegsport nieuwe stijl.  
    
  
  
  
  
Kosten:  
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Zoals altijd heeft alles een prijs, zo ook zo’n nieuw brevet. Het is helaas niet meer mogelijk 
dit binnen het bestaande budget van Modelvliegsport te bekostigen, tenzij de contributie 
voor de afdeling wordt verhoogd. Daar is niet voor gekozen.  
  
Hoe gaat dat in zijn werk.  
  
Een eerste aanvraag veiligheidsbrevet Modelvliegsport  
De kostprijs is voor een eerste aanvraag bedraagt € 10,00 inclusief hoesje en verzending 
naar je club. Het brevet bestaat uit twee delen, een origineel en een kopie (in het wit). 
Mocht je het origineel kwijt zijn of het is mee gewassen in de wasmachine, heb je altijd nog 
een kopie gedurende de tijd dat je nog geen vervangend exemplaar hebt besteld/gekregen. 
Na betaling wordt het brevet naar je club verzonden en via de club uitgereikt.  
  
Hoe aan te vragen:  

- Door de club worden de (twee) volledig ingevulde en ondertekende 
examenformulieren, ondertekend door een erkend examinator, per email verzonden 
naar het emailadres kei@knvvl.nl.   

- Onvolledig en/of niet ondertekende formulieren worden niet in behandeling 
genomen.  

- Op de website brevet.aero onder Modelvliegsport wordt aangegeven hoe de 
betaling moet plaatsvinden waarna de aanvraag verwerkt wordt, indien alles 
akkoord is.  

- Bij problemen wordt eerst de brevetadministratie Modelvliegsport 
geconsulteerd  

  
Aanvraag uitbreiding extra bevoegdheden:  
Als het gaat om uitbreidingen op type modelluchtvaartuigen (b.v. in het bezit van motor en 
daar moet jet of zweef of heli bijkomen) volg dan de procedure van de Eerste aanvraag. 
Voor de uitbreiding als Instructeur en/of Examinator dient de betreffende club een aanvraag 
per email te doen naar kei@knvvl.nl met opgave van naam en lidnummer van 
betrokkene(n).  
Kosten van een aanvraag uitbreiding extra bevoegdheden bedragen per brevet € 7,50 
inclusief verzending.  
Wijze van betalen zoals beschreven in “Hoe aan te vragen” bij een eerste aanvraag.  
  
Herafgifte veiligheidsbrevet Modelvliegsport. (verlies of anderszins)  
Hiermee wordt bedoeld een vervangend exemplaar met bestaande aantekeningen.   
Daarvan is de kostprijs € 5,00 inclusief nieuw hoesje + verzendkosten.   
In dit geval gaat het brevet rechtstreeks naar de aanvrager/lid.  
Betaling via de webshop https://modelvliegbrevet.rfx.nl/  
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Omzetten van een oud model brevet naar het brevet nieuwe stijl.  
In de webshop van de KNVvL is het mogelijk voor leden een brevet nieuwe stijl te bestellen 
als vervanging voor het oude model of als je het brevet bent kwijtgeraakt  
Dit kan tegen betaling van € 5,00 + verzendkosten via de webshop  
https://modelvliegbrevet.rfx.nl/  
Ook hier gaat het brevet rechtstreeks naar de aanvrager/lid.  
  
Eerste aanvragen die zijn binnengekomen voor 12 augustus 2020 worden nog kosteloos 
afgehandeld.   
Na deze datum worden deze brevetten alleen nog na betaling van het verschuldigde bedrag 
afgegeven.   
Herafgifte en omzetten van oud naar nieuw brevet alleen tegen betaling via de webshop  
  
Woerden,  3 augustus 2020  
  
Namens het afdelingsbestuur Modelvliegsport, Frits 
van Laar, voorzitter.  


